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Pályázati azonosító HAT-19-01-0495

Pályázati kategória kódja HAT-19-01

Pályázati kategória megnevezése Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Iktatószám

EPER iktatási azonosító EMET-2019-174825

Iktatás dátuma 2019.06.14

Státusz Aláírt, megkötött szerződés

Pályázó neve Mohácsi Tankerületi Központ Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya
Általános Iskolája

Pályázó jogi státusza Egyéb fenntartású intézmény

Pályázó országa Magyarország

Régió Dél-Dunántúl

Megye megnevezése Baranya

Irányítószám 7700

Település Mohács

Utca, házszám Szabadság utca 4-6.

Telefonszám 06-69-322-734

Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos Igen

Számlatulajdonos a pályázóval azonos Igen

Projekt címe Erdélyi fejedelmek nyomában

Projekt kezdete 2019.06.16

Projekt vége 2020.12.15

Megvalósulás helye - ország Románia

Megvalósulás helye - település Tusnádfürdő



.
Pénzügyi adatok

.

.
Információs adatok

.

.
Költségvetés

.
Bevételek

.

Kapcsolattartó személy mobil száma +36-20-2222628

Kapcsolattartó személy neve Dr. Holczknechtné Szunyog Beatrix

Kapcsolattartó személy telefonszáma

Kapcsolattartó személy e-mail címe szunyogbea@freemail.hu

Kért összeg 3681375

Érvényes eredeti kért összeg 3681375

Önrész összege 0

Önrész aránya a kért összeghez képest (%) 0,00

Önrész aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 0,00

Más államháztartási támogatás összege 0

Összes bevétel 3681375

Összes kiadás 3681375

Igényelt összeg aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 100,00

Megítélt összeg 3681375

Aktuálisan megítélt összeg 3681375

Összes lemondott összeg

Összes visszavont összeg

Összes hátralévő kifizetés 0

Összes kifizetett összeg 3681375

Összes befizetett támogatás 0

Összes befizetett kamat 0

Egyenleg 0

Munkaforma Tanulmányút

Program nyelve magyar

Program weboldala

Szeretné, hogy programja nyilvános legyen? nem

BEVÉTEL TÍPUSA ÖSSZEGE

Ö ÖNRÉSZ (A B) 0



Kiadások

.

.
Döntés

.

A SAJÁT FORRÁS 0

B EGYÉB FORRÁS 0

T TÁMOGATÁSI ÖSSZEG 3681375

Z ÖSSZESEN (Z=A B) 3681375

A
KÖLTSÉG/KIADÁSN
EM MEGNEVEZÉSE

Tételek részletezése
I. Támogatásból
fedezett kiadások (Ft-
ban)

II. Önrészből és
egyéb támogatásból
fedezett kiadások

III. Összérték
(III.=I.+II.)

A DOLOGI KIADÁSOK 3233250 0 3233250

A1 Utazási költség 400 Ft/km* 2600 km 1040000 0 1040000

A2 Szálláskölség
5000 Ft/fő/éj * 53 fő *
4 éj

1060000 0 1060000

A3
Étkezési
szolgáltatások
költsége

3750 Ft/fő/nap * 53 fő
* 5 nap

993750 0 993750

A4
Útlevél kiállításának
költsége

0 0 0

A5
Baleset- és
felelősségbiztosítás
költsége

0 0 0

A6
Projektvezető,
kísérőtanár
megbízási díja

0 0 0

A7

Programokhoz
kapcsolódó egyéb
szolgáltatások
költsége

Belépő díj: 300
Ft/fő/nap * 53 fő*5
napIdegenvezető:60
000 Ft

139500 0 139500

A8
Élelmiszer
alapanyagok költsége

0 0 0

A9
Egyéb
anyagbeszerzés
költsége

0 0 0

B
SZEMÉLYI JELLEGŰ
KIADÁSOK

448125 0 448125

B1 Bruttó bérköltség 0 0 0

B2
Személyi megbízási
jogviszony bruttó díja

Kísérő Tanárok:5 fő *
15000 Ft/nap

375000 0 375000

B3
Munkaadót terhelő
járulékok, adók

Szocho: 19,5% 73125 0 73125

Z ÖSSZESEN (Z=A B): 3681375 0 3681375

Döntés indoklása



.
Pályázó szervezet adatai

.
1. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI

OM azonosító:

027402

Tankerületi Központ

A fenntartó típusa:

Állami fenntartású intézmény esetén kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum/Egyetem neve:

Mohácsi Tankerületi Központ

Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum/Egyetem képviselőjének neve:

Käszné Lebő Zsuzsanna

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázó intézmény hátrányos helyzetű településen működik:

nem

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az a település minősül hátrányos helyzetűnek, amelyik szerepel 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.

számú mellékletében.

1.2. KÖZREMŰKÖDŐ PÁLYÁZÓ ADATAI

Ezeket az adatokat akkor kérjük kitölteni, ha másik köznevelési intézménnyel közösen valósítja meg a programot.

1. Közreműködő pályázó intézmény neve

1. Közreműködő pályázó intézmény OM azonosítója

1. Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum neve:

1. Közreműködő pályázó intézményből utazó diákok száma:

2. Közreműködő pályázó intézmény neve

2. Közreműködő pályázó intézmény OM azonosítója

2. Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum neve:

2. Közreműködő pályázó intézményből utazó diákok száma:

.
Program bemutatása

.
2.1. PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁSA

Kapcsolattartó (projektvezető) 

neve:

Dr. Holczknechtné Szunyog Beatrix

+36-20-2222628

Döntés dátuma 2019.08.22

Megítélt összeg 3681375

Döntési kikötés



telefonszáma:

szunyogbea@freemail.hu

e-mail címe:

A pályázat címe:

Erdélyi fejedelmek nyomában

A pályázat rövid összefoglalása:

A 7. osztályos tanulók a tanulmányi kiránduláson megismerkednek a tankönyvek és a nemzeti emlékezet által is Erdély aranykorának

nevezett történelmi, kulturális emlékeivel. II. Rákóczi Ferenc köthető tárgyi kultúra megtekintése és a szabadságharcról tanultak

felelevenítése mellett a tanulók személyes kapcsolatot építenek ki a határon túl élő, helyi tanulókkal. A kirándulás során bővítjük a diákok

magyarsággal kapcsolatos ismereteit, és kapcsolatot alakítunk ki a külhoni magyar fiatalokkal. 

Románia

Célország:

48

A részt vevő diákok száma:

Ebből SNI-s diákok száma:

3

5

A részt vevő felnőtt kísérők száma:

Ebből a kísérő szülők száma:

0

Az utazás kezdő időpontja:

2020.10.15

Az utazás időtartama (nap): 

5

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utazás időtartama a magyarországi indulás napjától a visszaérkezés napjáig tart. Az utazásnak legalább

3 naposnak kell lennie.

Tervezett távolság (km)

2600

Kérjük, adja meg részletesen a tervezett útvonalat (település honnan - hova, km):

Siklós-Nagyenyed-Gyulafehérvár-Tusnádfürdő-Csíkszereda-Csíksomlyó-Gyimesbükk-Tusnádfürdő-Szent Anna-tó- Alsócsernáton-

Kézdivásárhely-Tusnádfürdő-Zágon-Prázsmár-Törcsvár-Tusnádfürdő-Marosvásárhely-Déva-Siklós, 2600 km

A fenti adatok alapján igényelhető maximális támogatás (Ft):

3690000

Figyelem! A költségvetési táblában tervezett összköltség nem lehet nagyobb, mint az igényelhető maximális támogatás értéke!

.
Kötelező elemek

.
2.2. KÖTELEZŐ PROGRAMELEMEK



Határtalanul! előkészítő óra

Előkészítő óra rövid bemutatása:

Az előkészítő óra célja a diákok Erdéllyel kapcsolatos ismereteinek bővítése és az út során tervezett határon túli diákokkal történő

találkozásra való felkészülés. Erdély magyarságának történetének áttekintése. Ezért az előkészítés során kiselőadások hangzanak el, és

plakátok készülnek, valamint ppt-k is, további vizuális megerősítés céljából. A tanulmányi kiránduláson részt vevők 4 fős csapatokban

játékos feladatokat oldanak meg, melynek témája Erdély.

Tanulmányi kirándulás

igen

Tervez-e külhoni magyar csoporttal közös tevékenységet?

Közös tevékenység bemutatása

Az utazás során látogatást teszünk egy külhoni magyar tanítási nyelvű általános iskolába, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a határon

túl élő magyar kortársaikkal. A diákok néhány magyar nyelvű könyvet adnak ajándékba, verset mondanak, fociznak, beszélgetnek, illetve

részt vesznek egy közös rendhagyó tanítási órán, valamint hetedikeseink egy énekes, zenés műsorral készülnek a kinti kortársaiknak. Az

iskola működésének megismerése, a külhoni magyar fiatalokkal való kapcsolatépítés, nemzeti összetartozás megerősítése a cél. 

Tervez-e témanapot a nemzeti összetartozás témájában, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján?

igen

A témanap bemutatása

A Nemzeti összetartozás napja alkalmából témanapot szervezünk, melynek célja, hogy a határokon átívelő kulturális gyökereinket

kutassuk. A téma Erdély a különböző tantárgyak és kirándulásunk szemszögéből. A témanapon a hetedik évfolyam vesz részt. 4 rendhagyó

órát tervezünk a témához kapcsolódóan az aktív tanulás módszerére építve: kézműves foglalkozáson székelykapukat tervezünk, ének órán

erdélyi magyar népdalokat éneklünk hangszeres kísérettel, irodalom órán székely történeteket dramatizálunk. a 4. órában a hatodikosok

számára Hol jártunk? Mit láttunk?- térképes és filmvetítéses élménybeszámolót tartunk a kirándulás útvonalát végig járva, végig vezetjük

őket a kiránduláshoz kapcsolódó kiállításunkon. 

Tervez-e egy tantárgyhoz kapcsolódó tematikus útvonalat?

igen

Tematikus útvonal bemutatása 

Útvonal-leírás.pdf

Tervez-e a Rákóczi Emlékévhez kapcsolódó tematikus utat?

igen

A Rákóczi Emlékévhez kapcsolódó tematikus út bemutatása

II. Rákóczi Ferenc fejedelem Erdély történelmének meghatározó alakja. Első megállónk Nagyenyed, ahol a Rákóczi szabadságharc idején

a református kollégium diákjai is részt vettek a küzdelemben, ennek történetét írja le Jókai Mór elbeszélésében, a Nagyenyedi két

Fűzfában. Gyulafehérváron sétát teszünk a vár falai között, ahol 1704-ben választották fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet. Gyimesbükkben

meglátogatjuk a Rákóczi várat, melyet a fejedelem erősített meg a 18. század elején. Zágonon Mikes Kelemenről tanultakat elevenítjük fel,

aki szoros kapcsolatban állt a fejdelemmel. Marosvásárhelyen pedig megtekintjük a Rákóczi lépcsőt, melyet a fejedelemről neveztek el. Az

utazás sor felelevenítjük a Rákóczi szabadságharcról tanultakat, és a fejedelem életét beszéljük át. 

A kirándulás programjának bemutatása 1. nap

Nagyenyed. Erdély aranykorát megteremtő fejedelmünk, Bethlen Gábor alapította meg 1622-ben a város híres református kollégiumát. A



Rákóczi- szabadságharc idején támadás érte a várost. Jókai Mór elbeszélésében, „A nagyenyedi két fűzfában” ír az eseményről.

Megtekintjük a kollégiumot, és az 1848-as emlékművet. Nagyenyedről Gyulafehérvárra folytatjuk utunkat. 1704-ben itt választották erdélyi

fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet. A vár falai között sétálunk. Tusnádfürdőn elfoglaljuk a szállást.

A kirándulás programjának bemutatása 2. nap

A délelőtt folyamán látogatást teszünk a helyi iskolába. Kórusunk előadást tart, majd közös rendhagyó tanórán veszünk részt. Ezt követően

meglátogatjuk a Mikó-várat Csíkszeredán. Csíksomlyói kegytemplomba látogatunk, ahol láthatjuk az 500 éves Mária-szobrot és

megismerhetjük a búcsú történetét is. Folytatjuk utunkat a gyimesbükki Rákóczi várba. Az Ezeréves határon megállunk és felelevenítjük a

tatárjárásról tanultakat. Visszatérünk Tusnádfürdőre.

A kirándulás programjának bemutatása 3. nap

A Szent-Anna tóhoz megyünk, ahol túrázással megtekintjük a kialudt vulkáni kráterben lévő krátertavat, vagy más néven tengerszemet.

Túrát teszünk a Mohos tőzeglápba, mely európai szinten is természeti ritkaságnak számít. Délután ellátogatunk Alsócsernátonba,

Székelyföld leglátványosabb skanzenébe, a Hasmann Pál Múzeum páratlan kiállítására. Kézdivásárhelyen a Cégtörténeti Múzeumban a

helyi kézművességekkel ismerkedhetünk meg. Ezt követően visszatérünk a szálláshelyünkre.

A kirándulás programjának bemutatása 4. nap

Zágonra látogatunk. Megtekintjük Mikes- Szentkereszti- udvarházban található emlékszobát, valamint a Mikes tölgyeket. . Prázsmár

erődtemplomát látogatjuk meg, melyet 1999-ben az UNESCO világörökség részeként ismertek el. A csodálatos építmény megtekintése

után Törcsvárra látogatunk, ahol megtekintjük a Drakula gróf kastélyaként elhíresült várat. Tusnádfürdő szállás. 

A kirándulás programjának bemutatása 5. nap

Marosvásárhely felé haladunk , ahol II. Rákóczi Ferenc után elnevezett Rákóczi lépcsőt láthatjuk. 1707-Ben Marosvásárhelyen iktatták be

fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet. Marosvásárhely központjával ismerkedünk meg, kultúra palota, Rózsák tere. Ezt követően, Déva várát

csodáljuk meg. Hazautazás.

A kirándulás programjának bemutatása 6. nap

A kirándulás programjának bemutatása 7. nap

A kirándulás programjának bemutatása 8. nap

Határtalanul! értékelő óra

Értékelő óra rövid bemutatása:

Kiselőadások és ppt-k és kooperatív technikák, csoportmunka kerül elsősorban terítékre. A kirándulás során készített fotók, videók alapján

digitális gyűjtemény kerül kialakításra, melyet az iskolai tanórákon használni lehet szemléltető eszközként. A kiránduláson részt vevő diákok

élménybeszámolót tartanak társaiknak az út során szerzett tapasztalatokról, látottakról. Értékelik a kirándulás programjait. 

.
Fakultatív tevékenységek

.
2.3. FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG

Fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység

Fakultatívan vállalt értékelő tevékenység

Egyéb fakultatív tevékenység

.
Csatolandó dokumentumok



.
3. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Általános nyilatkozatok

altalanos_nyilatkozat_kanizsai_uj.pdf

Együttműködési nyilatkozat (amennyiben több intézmény együtt valósítja meg a programot):

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Adatkezelési hozzájátuló nyilatkozat.pdf

Egyéb, a pályázó által csatolni kívánt dokumentum

Egyéb, a pályázó által csatolni kívánt dokumentum 

.
Nyilatkozatok

.
4. NYILATKOZATOK

1. Nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek.

2.Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtottam be.

3.Nyilatkozom, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltattam vagy

ilyen nyilatkozatot nem tettem.

4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor - a szervezetre irányadó személyes jog alapján - jogerős

végzéssel elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó eljárás

alatt nem áll.

5. Nyilatkozom, hogy velem és az általam képviselt szervezettel kapcsolatban nem állnak fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró tényezők. 

6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott

követelményeknek.

7.Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor harmadik személy irányában nem áll fenn olyan

kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza, illetve amely az esetleges biztosítékadási

kötelezettséget korlátozza.

8. Nyilatkozom, hogy az elnyert támogatás felhasználása során az általam képviselt szervezet székhelye szerinti országban érvényes

számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásai, illetve, ha annak feltételei fennállnak, a közbeszerzésre vonatkozó

jogszabályok előírásai szerint járok el.

9. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs lejárt tartozása és fennálló elszámolási kötelezettsége a magyar

államháztartás egyik alrendszerével szemben sem.

10. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik.

nem

11. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december

18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) vagy más csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó uniós

jogi aktus alapján csekély összegű támogatásban részesült. (Amennyiben nem részesült csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje a



"Nem" választ!)

nem

Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény csekély összegű (de minimis) támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen

megadni, hogy összesen mennyi csekély összegű támogatásban részesült:

12. Nyilatkozom, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi címen lelhetők fel

Név:

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kanizsai Dorottya Általános Iskolája

7800

Irányítószám:

Siklós

Település:

Cím:

Hajdú I. u. 13.

Nyilatkozat a fenti pontok elfogadásáról: 

igen


